Cursos de formació i activitats per a associacions, entitats i col·lectius

PRESENTACIÓ
Com a part de l’engranatge que promou la participació ciutadana,
és important que l’administració estiga al costat de les associacions
del municipi.
Això, juntament amb el desig d’educar, promoure, enfortir el teixit
associatiu i sensibilitzar en la democràcia i la participació ciutadana
individual i col·lectiva, impulsa l’inici d’aquest nou projecte.
Aquesta escola pretén elaborar plans de formació per a les
associacions continuant i millorant el Programa d’Enfortiment del
Teixit Associatiu iniciat al 2017.
Així mateix, crear espais de trobada, treball en xarxa i foment de la
participació.
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FORMACIÓ
FUNDACIÓ HORTA SUD

Curs d’obligacions documentals i procedimentals de les associacions.

(3 h/1sessió)

Taller pràctic

Porta la documentació de la teua associació i emporta’t una carpeta amb els documents
al dia, identificats i arxivats. Revisarem els documents que et falten, posarem al dia els
que tingues desactualitzats, explicarem què és cada document i per a què serveix, i et
posarem al dia de les obligacions documentals de l’associació.

Objectius

• Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
• Que les persones que participen coneguen els procediments davant l’administració.
• Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

Continguts
•
•
•
•

La LO 1/2002 sobre el dret d’associació, la Llei 14/2008 d’associacions de la CV.
Com organitzar l’arxiu i la documentació de la nostra associació.
Identificació, repàs i classificació dels documents obligatoris.
Com fer els tràmits administratius necessaris per posar al dia la documentació
associativa.

Curs d’obligacions fiscals i comptables
per a entitats sense ànim de lucre

(3 h/1 sessió)

Compliment de les obligacions fiscals.

Objectius

• Que les associacions coneguen la legislació fiscal a què estan sotmeses.

Continguts:
• Nou règim, legal a partir de la Llei 49/2002.
• Declaració d’utilitat pública.
• Obligacions comptables. Llibres obligatoris i voluntaris. Subjecció al pla general
comptable.
• Règim fiscal.
• Obligacions fiscals generals (declaracions censals, informatives, obligació de
retindre, impostos i locals, ITP i AJD, etc.)
• Impost sobre societat i l’IVA.
• Règim dels donatius i donacions a estes entitats.
• Aplicació dels beneficis introduïts per la Llei del mecenatge: deduccions, conveni de
col·laboració empresarial, etc.

MÓN D’ANIMACIÓ.

Pàgina de Facebook per a la teua associació

(10 h)

Un gestor de comunitats explicarà com gestionar de manera eficient Facebook,
Gmail i tots els continguts derivats de la publicitat.
• Aprendre sobre el posicionament i publicitat de Facebook (2 hores)
• Com utilitzar Facebook, com a eina de negoci (2 hores)
• Creació de baners (2 hores)
• Escriptura creativa i atractiva (2 hores)
• Mailing i newsletters (2 hores)

Crea la teua pròpia aplicació

(30 h)

Els participants crearan una senzilla aplicació per al sistema operatiu Android, amb
els programaris lliures Mit App Inventor i Android Studio.
• En primer lloc els participants coneixeran els fonaments bàsics de la programació
d’Android, amb uns senzills exemples a realitzar de manera pràctica i visual amb
l’entorn de programació web Mit App Inventor, on podran veure les estructures
de les aplicacions d’una manera molt gràfica. (5 hores)
• Tot seguit, crearan la seua primera aplicació utilitzant els mètodes apresos,
amb el Mt App Inventor i la provaran als seus dispositius mòbils. (10 hores)
• Després de crear l’App amb el Mit App Inventor, s’haurà de tindre instal·lat als
ordinadors el programa Android Studio, que és l’entorn de programació nadiu
d’Android, i que ofereix moltes més possibilitats que l’anterior programa.
S’ensenyaran fonaments teòrics de programació amb XML i JAVA (5 hores).
• Per finalitzar, es crearà l’aplicació per a l’associació amb tots els continguts
apresos amb l’entorn que cada alumne vulga. (10 hores)

CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

Taller de gestió d’associacions amb perspectiva de gènere

(8 h)

Els estereotips de gènere avui dia es perpetuen des del llenguatge, les accions i també
en els projectes de les organitzacions.
Es per això que les accions que es desenvolupen des de les organitzacions han de
realitzar-se des d’una perspectiva de gènere que garantisca la igualtat i permeta que els
projectes de les organitzacions contribuïsquen a la construcció d’una societat més justa
i lliure de discriminacions sexe-gènere.

Objectius:
• Conèixer conceptes bàsic de la perspectiva de gènere.
• Reconèixer la importància de la perspectiva de gènere.
• Adquirir eines per a la utilització del llenguatge inclusiu.
• Utilització de la comunicació inclusiva en els estatus,
reglaments interns i documentació de l’associació.

FORMACIÓ

CURS

DIA

Crea la teua pròpia aplicació

Dissabtes de 9 h a 14 h
/ 16 i 23 de febrer i 2,
9, 23 i 30 de març.

Pàgina de Facebook per a la
teua associació

Dilluns i dimecres de
16 h a 20 h / 4, 6, 25 i
27 de març.

Curs d’obligacions
documentals i
procedimentals de les
associacions

Dissabte 6 d’abril de
10 h a 13 h

Curs d’obligacions fiscals i
comptables per a entitats
sense ànim de lucre

Dissabte 25 de maig
de 10 h a 13 h

Taller de gestió
d’associacions amb
perspectiva de gènere

Per determinar

INSCRIPCIONS

Presencial:
CIAJ BENICARLÓ
C/ de Sant Francesc, 94,
baixos.
web:
www.ciajbenicarlo.com

ESPAI PARTICIPA

CURS

Exposició: La participació
ciutadana a Europa.

DIA

Abril de 2019

INSCRIPCIONS

CIAJ BENICARLÓ
C/ de Sant Francesc, 94,
baixos.
web:
www.ciajbenicarlo.com

Condicions per participar en els cursos i tallers
És requisit estar inscrit en el registre municipal d’associacions.
Només poden assistir-hi dos persones per entitat.
Se seguirà l’ordre d’inscripció.
Es tindran en compte les entitats que hagen participat en
anteriors cursos de formació per a associacions.

MÉS INFORMACIÓ

Àrea de Participació Ciutadana
Plaça del Dr. Pera, 4t 2a planta
Telèfon: 964 82 79 81

correu.participacio.ciutadana@ajuntamentdebenicarlo.org
Facebook: @ParticipaBlo
Twitter: @ParticipaBlo

www.benicarloparticipa.es
Centre d’informació i assessorament juvenil (CIAJ)
C. de Sant Francesc, 94 baixos

Telèfon: 672 289 025

ciajbenicarlo@ajuntamedebenicarlo.org
Facebook: @ciajbenicarlo

Instagram: @ciajbenicarlo
www.ciajbenicarlo.com

